Drie recepten om een keuze te maken
uit het nationaal aanbod affichage 2 m²
PTOC, de expert in ‘out-of-home

van het stadsmeubilair. PTOC maakte gebruik - maar niet

media’ of buitenreclame die werkt

uitsluitend - van de CIM-gegevens over affichage om de

voor Space, heeft net een studie

geografische sterktes en zwaktes te identificeren in het

afgerond over het brede universum

nationale aanbod voor klein formaat.

In een notendop
• Voor stadsmeubilair heeft een adverteerder in België de keuze uit duizenden (al dan niet nationale)
mogelijkheden, vanwaar de noodzaak van een analyse.
• PTOC stelt minstens 3 evaluatiemethodes voor, waarvan er twee
rechtstreeks gebaseerd zijn op de CIM Affichage-studie.
• Alle methodes tonen aan dat een echt nationaal aanbod niet bestaat :
elk heeft zijn sterktes en zwaktes in functie van het beschouwde
geografische universum.
• De analyse laat ook toe om een optimale complementariteit tussen
netwerken te bepalen.
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Aan de basis van de studie ligt een

plaatsen op een vijftiental jaar met bijna de helft zien

duidelijke vaststelling : het aanbod

stijgen. Het klassieke aanbod aan 2 m² werd recent zelfs

aan stadsmeubilair kent een gestage

nog uitgebreid met Villo, de huurfietsen met publiciteit van

groei en heeft het aantal beschikbare

het Brussels Gewest en JCDecaux.

Evolution 2 m2 offer

Uit deze overvloed ontstaat een

talloze contacten) tot kleinschaliger opties die zich richten

uiteenlopend aanbod, gaande van

op specifieke verkooppunten of geografische zones.

de ‘grote middelen’ (die zorgen voor

Overview street furniture
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Hoe kan je in deze jungle je weg vinden?
Naast specifieke netwerken (narrowcasting)
beveelt PTOC drie instrumenten aan:
1. het visibiliteitsaandeel,
2. de geografische homogeniteit van de
visibiliteit en
3. de cartografie.

Het visibiliteitsaandeel :
het relatief gewicht van elk netwerk
Het visibiliteitsaandeel (te vergelijken met

week, dan vertegenwoordigt een Booster-aanbod van JCDecaux

het ‘Share of Noise’ dat Space enkele jaren

(2.950 vlakken op een nationaal universum) met 4.009 GRP een

geleden ontwikkelde) is de verhouding van

aandeel van 14%, en een Adshel 3300-systeem met 3.121 GRP

de bruto contacten (in GRP) die worden

een aandeel van 11%.

bereikt door een netwerk voor de doelgroep
van 18 tot 54 jaar ten opzichte van het

De eerste grafiek hieronder geeft het visibiliteitsaandeel weer van

potentieel (d.w.z. het geheel aan bruto

een aantal netwerken voor geheel België en voor de twee grote

contacten van het algemeen aanbod aan

taalgebieden. De lokale netwerken van JCDecaux hebben uiteraard

stadsmeubilair binnen hetzelfde geogra-

een zeer relatieve visibiliteit wanneer ze worden geanalyseerd voor

fische universum).

heel het Belgische grondgebied. Hier is er een relatief evenwicht

In concrete cijfers: als het gehele 2 m²-

tussen de nationale opties (Booster Decaux, Tactic en de nationale

universum 28.732 GRP oplevert op een

netwerken van Adshel).

Street furniture : share of visibility main networks
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Een opsplitsing in grootsteden en kleinere

onevenwicht zich duidelijk manifesteert, met een quasi exclusiviteit

steden

voor Clear Channel (Adshel).

geeft een minder harmonieus

beeld. Gent is een van de plaatsen waar dit

Street furniture: share of visibility main networks

1
Om de vermelde universums te begrijpen :
10 regionale Vlaamse steden : Aalst, Brugge, Hasselt-Genk, Kortrijk-Kuurne-Harelbeke, Leuven, Mechelen-Bonheiden,
Oostende-Bredene, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout.
6 regionale Waalse steden : Aarlen, La Louviere-Morlanwelz-Chapelle-Lez-Herlaimont-Manage, Bergen-Frameries-BoussuColfontaine-Dour-Quaregnon, Namen, Doornik, Verviers-Dison-Pepinster
20 kleine Vlaamse steden: Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier,
Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Waregem
7 kleine Waalse steden : Ath, Eupen, Huy, Marche-En-Famenne, Moeskroen, Nijvel, Waver.
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Homogeniteit :
een andere benaderingswijze
Op basis van het visibiliteitsaandeel heeft

universum. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het nationaal Adshel-

PTOC een homogeniteitindex berekend

aanbod uitzonderlijke cijfers kan voorleggen voor Gent, maar

volgens een eenvoudig principe. Voor

ook voor het universum van de regionale Waalse steden. Het

elk van de geanalyseerde geografische

Tactic-aanbod van JCDecaux scoort dan weer erg goed in

zones werd het visibiliteitsaandeel van

Antwerpen en vooral in Luik, terwijl het geheel van het nationaal

het geanalyseerde netwerk gedeeld door

aanbod van Decaux het naar verhouding minder goed doet voor

zijn visibiliteitsaandeel voor het nationaal

het universum van de regionale Waalse steden.

Street furniture : dispersion index
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Zonder het ultieme inzicht te vergeten :
het terrein !
Vervolgens is er nog iets wat we niet uit

wenselijk is voor de adverteerder. Uit de kaart hieronder met de

de cijfers kunnen halen : de geografische

inplanting van twee nationale netwerken van Decaux en Clear

inplanting, min of meer in evenwicht en

Channel voor Brussel blijkt dat de twee relatief complementair zijn.

min of meer in overeenstemming met wat
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Voor de agglomeratie Antwerpen echter

exclusief : in een zone waar je het ene netwerk vindt, is het

zijn deze twee netwerken wederzijds

andere zo goed als afwezig.

In Luik is de geografische opdeling nog

beperkt tot de rand, terwijl Decaux (zeer) geconcentreerd is in

indrukwekkender : Adshel is er duidelijk

het centrum van de agglomeratie.
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Een belangrijke les die we uit de analyse

enkel om de cijfers. De aanwezigheid in de straat - desnoods in

van deze kaarten kunnen trekken : bij het

kaart gebracht - is even essentieel voor de beoordeling. En dat

evalueren van affichage draait het niet

geldt trouwens voor alle formaten: van klein tot zeer groot.

De beste indicator ?
Een combinatie van de drie !
Moet u dan opteren voor het visibiliteits-

En uiteraard is het ook mogelijk - zoals al bleek uit de voorbeeld-

aandeel, de homogeniteitindex of de car-

kaarten hierboven - om in te spelen op de complementariteit van

tografie ? Daar hebben we geen pasklaar

de netwerken. Als het budget het toelaat, kan de combinatie van

antwoord voor. Als u het zeer uitgebreide

de geografische sterktes en zwaktes van twee (of meerdere)

aanbod voor 2 m² wilt analyseren, kunnen

netwerken (met inbegrip van de lokale netwerken) voor een

we slechts één aanbeveling geven : kies

optimale mix zorgen.

niet voor een van de methodes, maar

Als u het echter bij één netwerk moet houden, dan kunt u maar

gebruik ze alle drie en beoordeel daarna de

beter weten waar dat goed of slecht presteert.

resultaten, de sterktes en de zwaktes van
de verschillende netwerken in het licht van
de doelstellingen van de campagne.
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